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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina tvirtą naujosios 2007–2013 m. sanglaudos politikos ir Lisabonos 
darbotvarkės sąsają; su džiaugsmu pažymi, kad iš 347 mlrd. EUR, skirtų sanglaudos 
politikai, daugiau nei 65 proc. lėšų numatyta su Lisabonos strategija susijusioms 
išlaidoms, t. y. inovacijoms, moksliniams tyrimams ir žmogiškajam kapitalui;

2. palankiai vertina tai, kad valstybės narės prioritetu pasirinko investicijas į mokslinius 
tyrimus ir technologinę plėtrą bei inovacijas, iš viso investuodamos 86 mlrd. EUR; 
pabrėžia regioninės strategijos svarbą inovacijoms; palankiai vertina tai, kad daugiau nei 
pusė visų lėšų bus investuota į įmonių inovacinių pajėgumų didinimą;

3. reiškia rimtą susirūpinimą tuo, kad gan mažai lėšų skirta problemoms, kylančioms dėl 
klimato kaitos, spręsti ir energijos efektyvumui bei atsinaujinančiai energijai tobulinti; 
įsitikinęs, kad reikia daug daugiau investuoti į šią sritį; mano, kad, atsižvelgiant į 
struktūrinių fondų įgyvendinimo laikotarpio vidurio peržiūrą, šiems tikslams įgyvendinti 
būtina parengti griežtesnes ES gaires ir skirti daugiau finansinių išteklių, ir ypač, kad bent 
5 proc. struktūrinių fondų lėšų būtų skirta energijos vartojimo efektyvumo ankstesnės 
statybos pastatuose didinti; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją įgyvendinti 2008 m. 
spalio 9 ir 10 d. Konkurencingumo tarybos išvadas dėl energijos vartojimo efektyvumo; 
pabrėžia atsinaujinančios energijos išteklių svarbą ir ES regionams teikiamą vystymosi 
potencialą kuriant darbo vietas ir skatinant darnų vystymąsi vietos lygmeniu; ragina 
Komisiją apsvarstyti visas galimybes, kaip būtų galima finansuoti iki 12 parodomųjų 
įmonių, kurios vykdytų anglies surinkimą bei saugojimą, statybas iki 2015 m., ir laiku 
pateikti pasiūlymus;

4. mano, kad transeuropiniams energijos tinklams, kurie yra labai svarbūs baigiant kurti 
energijos vidaus rinką, skirta per mažai lėšų;

5. mano, kad pramonės politika turi būti remiama iš struktūrinių fondų lėšų siekiant padidinti 
valstybių narių ir ES konkurencingumą; todėl remia sanglaudos politikos prioritetą, kuris 
padės vystyti verslo, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių potencialą;

6. pabrėžia, kad būtina atsižvelgti į tai, jog naujosios valstybės narės, norėdamos pasiekti 
Lisabonos tikslus, turi investuoti į bazinės infrastruktūros plėtrą;

7. mano, kad konkurencingumo polių vystymas naudojant struktūrinių fondų lėšas yra labai 
svarbus, nes tokiu būdu sudaroma daug galimybių kurti gerai mokamas darbo vietas ir 
skatinti augimą, taip pat sumažinti didelėms aglomeracijoms daromą spaudimą; palankiai 
vertina tai, kad tęsiama URBAN programa, nes miesto vietovių atgaivinimas ir 
pasenusios miestų infrastruktūros gerinimas yra būtini;

8. pabrėžia, kad svarbu stiprinti bendradarbiavimo ir veiksmingo turimų lėšų panaudojimo 
pajėgumus pasitelkiant visas galimas priemones, įskaitant keitimąsi pažangiausiąja 
patirtimi, informacijos kampanijas, bendruosius veiksmus, keitimąsi naujomis 
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technologijomis ir partnerysčių užmezgimą, kadangi tai padėtų veiksmingai įgyvendinti 
šiuo metu vykdomas bendradarbiavimo programas, o naujosioms valstybėms narėms –
geriau įsisavinti lėšas;

9. pabrėžia tai, kad svarbu kurti ir taikyti specialias programas tuose regionuose, kuriuose 
pagrindinės pramonės šakos patiria nuosmukį, siekiant remti ekonomikos atkūrimo 
veiklą, kuri padės gerokai padidinti paslaugų sektoriaus svarbą ekonomikai;

10. pabrėžia, kad taip pat būtina taikyti sanglaudos politiką kaimo vietovėse, kadangi 
teritorinė sanglauda gali būti pasiekta tik plėtojant miestų ir kaimo vietovių pusiausvyrą;

11. mano, kad demografinės problemos yra pagrindinis sunkumas, su kuriuo susiduria 
valstybės narės, nes daugumoje jų gyventojų skaičius mažėja ir jie senėja; pabrėžia, kad 
Komisijos komunikate COM(2008)0301 šis klausimas nėra tinkamai aptartas;

12. mano, kad lėšų paskirstymo skaidrumas ir administravimo sistemos supaprastinimas, tokiu 
būdu sudarant sąlygas galimiems paramos lėšų gavėjams gauti informacijos, yra 
pagrindinės sąlygos norint pasiekti bendruosius sanglaudos politikos tikslus.
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